Verksamhetsberättelse 2015
Denna bilaga sammanfattar SKA Attemarks verksamhet för 2015.

På årsmötet 26 mars 2015 deltog 21 röstberättigade. Det fanns även 10 fullmakter som lämnats in
vilket summerar till att röstlängden var 31.
Styrelsen har under 2015 bestått av:
Ordförande Marina Hägg
Kassör Mikael Blomstrand
Sekreterare Siiri Irskog
Ledamot Minna Nilsson
Ledamot Jonas Ericson
Ledamot Kim Eriksson
Ledamot Sofia Andréasson
Suppleant Malin Tjerngren
Suppleant Ola Widell
Styrelsens arbete
Vi har haft 5 styrelsemöten.
Vissa av styrelsemötena har vi använt samma mötesform som Nordmark alltså via Skype.
Styrelsen har kommunicerat via en stängd Facebookgrupp. Forumets syfte har varit att kunna
diskutera frågor inför och mellan styrelsemöte.
Under hösten blev vi plötsligt och oväntat av med vår site för Double Wars. Styrelsen har behövt
ägna en del till att lösa den uppkomna situationen tillsammans med autokraterna för eventet.
Eftersom budget och planering var anpassad efter den förra siten så fick allt revideras. Autokraterna
har ständigt uppdaterat styrelsen och gjorde dessutom ett fantastiskt arbete som lyckades hitta en
ny site. För att eventet skulle fungera med de nya förutsättningarna beslutade styrelsen att investera
i nya tält.
Lokalen
Vår lokal drabbades av en översvämning hösten 2014. I januari 2015 sanerades lokalen. Tyvärr
råkade vi ut för ännu en översvämning under hösten när ett element gick sönder. Återigen behövde
vi lägga ut våra saker för att torka och det ställdes in avfuktare.
Verksamhet
Positiva saker från året som gått inkluderar:
- Nybörjardagen i november drog mycket folk och vi fick extremt mycket bra kritik för den
- #MedievalMonday (tråd på facebook där medlemmarna kan dela med sig av vad de sysslat med
under den senaste veckan)
- Det har märkts ett ökat medvetande om SCAs existens när vi varit ute på marknader. Tack vare vår
ökade storlek och att vi kommer från många olika kretsar har fler och fler hört talas om oss. En stor
del av de nyare medlemmarna har åkt på flera evenemang.

De flesta av våra aktiviteter har varit tillgängliga både på vår hemsida www.attemark.se och i vår
Facebookgrupp https://www.facebook.com/groups/207852969288324/
Hantverk
Det har varit pysselträffar i Malmö, Lund och Kristianstad
Heavy fighting
Under året har det varit träningar på flera olika ställen i Attemark. Styrelsen beslutade att vi sedan
januari 2015 bekostar en inomhuslokal i Malmö. Lokalen används under den period på året då det är
för kallt att träna utomhus.
Event
Under verksamhetsåret har Attemark sponsrat två officiella event:
- Double Wars XXVIII 8‐17 maj, autokrat Malin Tjerngren, Jerker Lindström och Ida Cliff
- Örehus JaktGille VIII 11‐13 september, autokrat Anna Andersson
Vi har även anordnat två inofficiella event:
- Kick off inför Double Wars XXIX
- Nybörjarevent
Investeringar
Ett kök till nybörjarlägret.
10 brandsläckare till tältläger
Inköp av nytt tält beslutades. Kommer att belasta budget och resultat för 2016.

